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  2019/6 ނަންބަރ   ބިލ  
 

 ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކ ގެ ބިލ  
 

ބާބ   އެއްވަނަ   
 ފެށ ން 

 

 115މި ޤާނޫނަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ އަސާީސގެ  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރ ފާއި 
ކ ރ ަމށް ނ ވަަތ  ވަނަ މާއްާދގެ )ގ( ެގ ދަށ ން އެިކއެކި ތަޙ ޤީޤ ަތއް

މައްސަލަތަކ ަގއި ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަްށ ލަފާ ދިނ މަށް ޤައ މީ 
ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އ ފައްާދ ކޮމިޝަންތަކ ގެ މަސްއޫިލއްޔަތ ަތްއ 
އެކަށަެއޅޭ ގޮާތއި، އެ ކޮިމޝަންތަކ ގެ ބާރ ތަކާިއ، މަސައްކަތްަތްއ 

 ލ ތައް ކަނަޑއެޅ މ ގެ ޤާޫނނެވެ.ސޫއިންތިޒާމ ކޮށް ހިންގ މާބެހޭ އ  

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ރިޔާީސ ކޮމިޝަންތަކ ގެ ޤާނޫނ " ެއެވ. )ށ(  

 
މި ޤާނޫނ ގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ   .2 މަޤްޞަދ  

ކ ރ މަށް ނ ވަތަ  ވަަނ މާއްދާެގ )ގ( ެގ ދަށ ން އެިކއެކި ތަޙ ޤީޤ ަތއް  115
ލަފާދިނ މަށް ޤައ މީ މައްސަލަތަކ ަގިއ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔއަްށ 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އ ަފއްދާ ކޮމިޝަންތަކ ގެ ބާރ ތަކާއި، އެ 
 ކޮމިޝަންތަކ ގެ މަްސއޫލިއްޔަތ ތައް އެކަަށއެޭޅގޮތް ބަޔާންކ ރ މެވެ.

 
މި ޤާނޫނ ގައި "ކޮމިޝަން" ނ ވަތަ "ކޮމިޝަންަތއް" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނީ،   .3 ލަފްޒ ތަކ ގެ ރަދީފ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ގ( ެގ  115ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ 
ކ ރ މަށް ނ ވަތަ ޤައ މީ މައްސަލަތަކ ަގިއ  ދަށ ން އެކިއެކި ތަޙ ޤީޤ ތައް 
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ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ަލފާދިނ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އ ަފއްދާ 
 ކޮމިޝަންތަކަށެވެ.

 
ވަނަ މާއްދާގެ )ގ( ެގ  115ރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ ދިވެހި  .4 ކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަތް 

ދަށ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އ ފައްދާ ކޮމިޝަނ ގެ މަޤްޞަދާއި، ެއ 
ވަނަ  115ކަނޑައަޅާީނ، ޤާނޫނ އަސާީސގެ  ކޮމިޝަނ ގެ މަސްއޫލިްއޔަތ 

 ވެ.މާއްދާގެ )ގ( ގެ ދަށ ން ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެކަަށއަޅާ ަޤރާރަކ ންނެ
 

 ދެވަނަ ބާބ  
 ކޮމިޝަންތައް އެކ ލަވާލ ން 

 
ރިޔާސީ ކޮމިޝަން އެކ ެލިވެގންވަނީ ެއަވގ ތަކ  ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  )ހ(  .5 ކޮމިޝަން އެކ ލެވިގެންވާ ގޮތް 

 ކަނޑައަޅާ މެންބަރެއް ނ ވަތަ މެންބަރ ންގެ މައްޗަށެވެ.

މެންބަރ ން ކޮިމޝަނަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ްނ ކަނަޑއަޅާ  )ށ(  
ކޮށް ަވކިކ ރާނީ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއެެވ. އަދި ކޮމިޝަނ ެގ ންޢައްޔަ

މެންބަރ ންގެ ޢަދަދ  އިތ ރ ކ ރ މާއި، މަދ ކ ރ މ ގެ ބާރ ވެްސ 
 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބެގންވެެއވެ.

 

މަސްއޫލިްއޔަތ ަތއް އަދާކ ރ މ ގެ ގޮތ ން އަންނަނިވި ކަންކަން ކޮމިޝަނ ގެ   .6 ކޮމިޝަނ ގެ ބާރ ތައް 

 ކ ރ މ ގެ ބާރ  ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެެވ.
 ކޮމިޝަނ ގެ ހިންގާ ަގާވއިދ  ެއކ ލަވާލ ން؛ )ހ(  
ކޮމިޝަނ ގެ މަސްއޫިލއްޔަތ ަތްއ އަދާކ ރ މ ަގއްާޔއި އަދި ކޮމިޝަނ ން  )ށ(  

ތަޙ ޤީޤ ތަކަށް ދައ ލަތ ގެ އެންމެހައި މ އައްަސސާތަާކިއ ކ ރިއަްށގެންދާ 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތަކ ގެ އެހީތެރިކަން ހޯދ ން؛

ކޮމިޝަނ ގެ މަސަްއކަތްތައް ކ ރިއަށްގެންދިޔ މ ގަްއޔާއި ތަޙ ީޤޤ ތަކ ަގިއ  )ނ(  
އެހީތެރިވ މަށް ރާއްޖެއިން ބޭރ ގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ގެނައ މާިއ، 
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 ރާއްޖެއިން ބޭރ ގެ ޚަބީރ ންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދ ން؛
ޖިނާއީ މައްސަލަތަްއ ތަޙ ޤީޤ ކ ރ ން؛ އަދި މިގޮތ ން ކޮމިޝަނ ން  )ރ(  

ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތ ެގ ތެރޭގައި ޖިާނއީ މައްސަލަެއްއ 
ބަލަންޖެހިއްޖެނަމަ، ޖިނާއީ އިޖ ރާއަތ ގެ ޤާނޫނ ގަިއ ބަޔާންކ ާރ 

 ރާއެްއގެ ބާރ  ބޭނ ންކ ރ ން.ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރާ އިދާ
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެްނ ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްަފއިީވނަމަވެސް،  )ބ(  

ހައްޔަރ  އަމ ރާއި، ޖިނާީއ ތަޙ ޤީޤ ތަކާގ ޭޅ އެންމެަހއި ކޯޓ  
އަމ ރ ތަކަށް ކޯޓ ގައި އެދ މ ެގ ބާރ  ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ. އަިދ 

އިދާރާތަކ ން މިފަދަ އަމ ރ  ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރާ 
 ތަންފީޛ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

 
ކޮމިޝަނ ން ބަލަމ ންދާ މައްސަލަައކާ ގ ިޅގެްނ  )ހ(  .7 ޙާޟިރ ކ ރ މާއި ހެކި ހޯދ ން 

ޙާޟިރ ކ ރަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ކޮންމެ ފަރާތެްއ 
ކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރ ކޮށް ސ ވާލ ކ ރ މާިއ، ކޮމިޝަނ ްނ ބަލާ 
މައްސަލައަކާ ގ ިޅގެން ބޭނ ންވާ ކޮންމެ ލިޔ މެއް ނ ވަތަ ެއނޫންވެސް 
ހެކި ހޯދ މާއި، އެކިއެކި ަފރާތްތަކ ގައި ހ ންނަ އެފަދަ ތަކެތި 

 ހ ށަހެޅ މަށް އެންގ މ ގެ ބާރ  ޮކމިޝަނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން އަންގާ އެްނގ މެއް ަރއްދ ާވ މީހަކ  ެއ  )ށ(  

 އެންގ މަކާ ޚިލާފ ެވއްޖެނަމަ ެއމީހަކ  އެކ ރަނީ ޖިނާއީ ކ ށެެކވެ.
 

ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ ފަރާތްތަކ ގެ 
 ޙައްޤ ތައް 

ކޮމިޝަނ ން ތަޙ ޤީޤ ކޮށް ބަލާ މައްސަލަތަކ ަގއި ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ ކޮންމެ   .8
ފަރާތަކަށް އެފަރާތެއްގެ ިދފާޢ ގައި ވާހަކަ ދެްއކ މާިއ، ލިޔެކިޔ ންތައް 
ހ ށަހެޅ މާއި، ހެކިން ހ ށަހެޅ މާއި ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ އެހީތެިރކަން ބޭނ ންވެއްޖެ 
ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެ ފ ރ ޞަތ  ހޯދ މ ގެ ޙައްޤާއި، ޖިނާއީ ކ ށެއްެގ 
ތ ހ މަތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެްއގައިނަމަ، ޖިނާއީ އިޖ ާރއަތ ގެ ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން 

ބިދޭ އެންމެހައި ޙައްޤ ތަްއ ކ ށ ގެ ތ ހ މަތ ަގއިވާ ަފރާތްތަކަށް ލި
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 ލިބިގެންެވއެވެ.
 

 ތިންވަނަ ބާބ  
 މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅ  އެޅ ން 

 
މައްސަލަ ބެލ މަށްފަހ  

 ޢަމަލ ކ ރާނެ ގޮތް 
ވަނަ މާއްާދެގ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނ އަސާސީގެ  )ހ(  .9

ތަޙ ޤީޤ ކ ރާ މައްސަލަތަކ ަގިއ )ގ( ގެ ދަށ ން އެކ ލަވާލާ ކޮިމޝަނ ން 
ހިމެނޭ ޖިނާއީ ބައިތަކ ގެ ތަޙ ޤީޤ  ފ ރިހަމަވ މާއެކ ، 

ން، އެފަދަ މައްަސލަތަކ ަގިއ ތިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ ލަާފގެމަ
ދަޢ ވާކ ރ މަށްޓަކައި ޕްރޮސިިކއ ޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނ ވ މ ެގ 

 އިޚްތިޔާރ  ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެެއވެ.
ވަނަ މާއްާދެގ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނ އަސާސީގެ  )ށ(  

)ގ( ގެ ދަށ ން އެކ ލަވާލާ ކޮިމޝަނ ން ތަޙ ޤީޤ ކ ރާ މައްސަލަތަކ ަގިއ 
ހިމެނޭ މަދަނީ ގެއްލ މ ގެ ބަަދލ  ހޯދ މާއި، މ ދަލާއި ަފއިާސ އަނބ ާރ 

ހޭ ންޖެޅަހޯދ މ ގެ ކަންކަން ހިމެނޭނަމަ އެފަދަ މައްސަލަތަކ ގައި އަ
ފިޔަވަޅ އެޅ މާއި ދަޢ ާވކ ރ މަށްޓަކައި ރައީސ ލްޖ ްމހޫރިއްޔާެގ 

ން، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނ ވ މ ގެ އިޚްތިޔާރ  ތިލަފާގެމަ
 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ނ ވަތަ )ށ( ގައި ބ ނެފަިއާވ ކަންކަްނ  )ނ(  
ކަންކަމ ަގިއ ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ގޮތ ގެ ރިޕޯޓ  ފިޔަވައި އެނޫން 

 ްނވާނެެއވެ.ވައެކ ަލވާލައި ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނ 
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 ހަތަރ ވަނަ ބާބ  
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 
މައްސަލަތައް ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މ ގައި 
ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ ޚާއްޞަ 

 އިމްތިޔާޒ  

ޤަރާރ ަގއި އެހެން ގޮތަަކްށ ކޮމިޝަނެއް އ ފައްދާ ރިާޔސީ  )ހ(  .10
ކަނޑައަޅާަފއިނ ވާނަމަ ކޮމިޝަނ ން ބަލަންޖެހޭކަމަށް ރިާޔީސ 

 ޤަރާރ ގައި ކަނޑަައޅާ މައްސަަލތައް ބަލާނީ އެ ކޮމިޝަނަކ ްނނެވެ.
ކޮމިޝަނ ން ބަލަންޖެހޭކަމަށް ރިޔާސީ ޤަރާރ ަގއި ކަނޑަައާޅ ބާވަތ ެގ  )ށ(  

އެހެން ފަރާތަކ ްނ ެއއްެވްސ މައްސަލަތަކ ަގއި ކޮމިޝަން ނޫން 
ތަޙ ޤީޤެއްކޮށްފަިއވާނަމަ އެ ތަޙ ޤީޤަކ ން ނ ވަތަ އެނޫންވެްސ ގޮތަކ ްނ 
ހޯދާފައިވާ މަޢ ލޫމާތާއި، ހޯދ ންތަކާއި، އެފަރާތެްއގެ ބެލ މ ގެ ދަށ ަގިއ 
ހ ރި ލިޔެކިޔ ންތަކާއި، ހެްއކާިއ، ޤަރީނާތަކާއި، އެނޫންެވސް ކަންކަްނ 

 އްގައި ކޮމިޝަނާ ޙިއްޞާކ ރަްނވާނެެއވެ.ކޮމިޝަނ ން އެދިއްޖެ ހިނދެ
 

ކޮމިޝަން ހިންގ މަށްޓަކަިއ ބޭނ ންވާ އަންނަނިވި ކަންކަން   .11 ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރީ ކަންކަން 
ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ތިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ ލަާފގެމަ

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.
 މ ސާރައާއި ޢިނާޔަތްަތއް؛ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ންގެ  )ހ(  
 ކ ރާ މ ަވއްޒަފ ންގެ މ ސާަރއާއި ޢިނާޔަްތތައް؛ންކޮމިޝަނ ން ޢައްޔަ )ށ(  
ކޮމިޝަނ ގެ މަސަްއކަތްކ ރ ަމށް ބޭނ ންވާނެ އޮފީހާއި ޮކމިޝަނ ެގ  )ނ(  

 ބަޖެޓް.

 
ކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަތަށް 

 މ ވައްޒަފ ން ވީއްލ ން 
ސަރ ާކރ ގެ އިދާރާެއއްަގއި މަސައްކަތްކ ާރ ދައ ލަތ ގެ ނ ވަތަ  )ހ(  .12

މ ވަްއޒަފަކ  ކޮމިޝަނެްއެގ ތަޙ ޤީޤެއްގެ މަސަްއަކތްކ ރ މަށް 
ވަގ ީތގޮތ ން ކޮމިޝަނަށް ވީްއލައިދިނ މަށް ކޮމިޝަނ ން އެދިއްޖެނަމަ، 
އެ މ ވަްއޒަފަކ  މަސަްއކަްތކ ރާ އޮފީހެއްގެ މަަސއްކަތ ން އެ 

ގޮތ ން ކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަަތްށ މ ވަްއޒަފަކ  ީވއްލަންވާެނއެވެ. އެ
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ވީއްލޭ މ ވަްއޒަފ ން ކޮިމޝަނ ގައި މަަސއްކަްތކ ާރ މ އްދަތ ެގ 
 މ ސާރައާއި ޢިނާޔާތްތައް ދޭނީ އެ ކޮމިޝަނަކ ންނެވެ.

މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮްތނަމަވެސް، ކޮމިޝަނ ން ީވއްަލން އެދޭ  މި )ށ(  
މ ވަްއޒަފަކ  އެ ކޮމިޝަނ ަގއި މަސައްކަތްކ ރަން އ ޒ ރ ވެިރާވނަމަ، ެއ 

ވ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  އެ ލްކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަތަށް ިދއ މ ން ތަނާޒ 
 މ ވަްއޒަފަކަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

 
ކޮިމޝަނ ން  ،ކޮމިޝަނ ން ހިންގާ ތަޙ ޤީޤ ތައް ކ ރިއަށްދާއިރ   )ހ(  .13 ސިއްރ  ހިފެހެއްޓ ން 

ކަނޑައަާޅ ޙާލަތްތައް ފިަޔަވިއ އެނޫން ޙާލަތްތަކ ަގއި ތަޙ ީޤޤ ތަކާގ ޭޅ 
އެންމެހައި މަޢ ލޫމާތަކީ، ސިއްރ  އަދި އިމްތިާޔޒް ލިބިގެންާވ 

 މަޢ ލޫމާތެވެ.
ދަޢ ވާކ ރ މަށާިއ، ފިޔަވަޅ  ެއޅ މަށް ފޮނ ވާ ކޮމިޝަނ ން ތަޙ ޤީޤ ކޮށް  )ށ(  

މައްސަލަތަކ ަގއި ހިމެނޭ އެްނމެހައި މަޢ ލޫމާތާއި، ލިޔެކިޔ ންތަކ ެގ 
ސިއްރ  ހިފެހެއްޓ މަށްޓަަކިއ ޢަމަލ ކ ރާނެ ޚާއްޞަ ިއޖ ރާއަތ ތަްއ 
އެކަށަައޅަިއ، ެއކަމާބެހޭ ިއންތިޒާމ ތައް އެ މަްއސަލަެއއް ފޮނ ޭވ 

 ސަްނވާނެއެވެ.އިދާރާއަކ ން ހަމަޖައް

 
ކޮިމޝަނަށް ލިބިދޭ  ކޮމިޝަނ ގެ މަސްއޫިލއްޔަތ  އަދާކ ރ މ ގެ ގޮތ ންނާިއ،  .14 ޙިމާޔަތް 

ން، ނ ވަަތ ތިޤާނޫނ ަގއިާވ ގޮތ ގެމަ ބާރ ތަކ ގެ ދަށ ން ޢަމަލ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން
ެއިއން ކޮމިޝަނެއްެގ  ޤާނޫނަކ ން ލިބިދޭ ބާރެއްެގ ދާއިރާެގ ތެރޭަގއި،

ރަސްމީ ޙައިޞިއްޔަތ ްނ، ހެޔޮ ނިޔަތ ގައި  ނ ވަތަ މ ވައްޒަަފކ މެންބަރަކ  
ކަމަކާމެދ  އެއްވެސް މަދަނީ ނ ވަތަ  ކ ރާ ކަމަކާމެދ ، ނ ވަތަ ނ ކޮށް ދޫކޮށްލާ

 .ޖިނާއީ ދަޢ ވާއެއް ނ އ ފ ލޭނެެއވެ

 
ހިސާބ ތަކާިއ، މިލްކިއްޔާތ ަގއިވާ މ ދަލާއި ފައިާސގެ  ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ންގެ  .15 މާލީ ބަޔާން 

މަޞްލަޙަތ ތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނީގެ މައްޗަށް އެކ ެލވޭ ބަޔާނެއް  ވިޔަފާީރގެ
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ލ ަތކާ ސޫކަނޑައަޅާ އ  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮަތށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
 ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. ން ތައްާޔރ ކޮށް، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށްތިއެްއގޮތްވާ ގޮތ ގެމަ

 މެންބަރ ކަމަށް ޢައްޔަންކ ެރވ މާެއކ ؛ގެ ނ ކޮމިޝަ )ހ(  
 )ެއކެއް( ަފހަރ ؛ 1ކޮންމެ އަހަރަކ   )ށ(  
 ގެ މެންބަރ ކަމ ން ަވކިވ މާެއކ .ނ ކޮމިޝަ )ނ(  

 
 ކޮމިޝަނެއްގެ މެންބަރަކ  ޭއނާގެ މަޤާމ ން އިސްތިޢ ފާދޭން ބޭނ ންވެއްޖެ  .16 އިސްތިޢ ފާ ދިނ ން 

 ބަޔާންކޮްށ، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށްހިނދެއްގަިއ، ސިޓީައކ ން އެކަން 
ހ ށަހަޅައި، އެ ސިޓީ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ލިބ މ ން، ކޮމިޝަނ ެގ 

 މެންބަރ  އެ މަޤާމ ން ވަކިވީެއވެ.

 
މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތ  އޮތް 

 މައްސަލައެއް ނ ބެލ ން 
 މަޞްލަޙަެތްއ ނ ވަތަކޮމިޝަނ ގެ ެއްއވެސް މެންަބރެއްގެ އަމިއްލަ  )ހ(  .17

 ދައ ރެއް ނ ވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް ނ ވަތަ އެނޫންވެސް ފައިާދއެއް އޮތް 
މައްސަލަެއއް ކޮމިޝަނ ން ަބލާ ހިނދ ، އެ މަްއސަލަެއއް ބެލ މ ގަިއ 
ނ ވަތަ ނިންމ މ ގައި ެއ މެންބަރަކ  އެްއވެސް މިންވަރަކަްށ 

ސަލައަީކ، ބައިވެިރެވގެން ނ ވާނެެއވެ. ައދި ކޮމިޝަނ ން ބަލާ މައް
ނ ވަތަ ދައ ރެްއ  ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރެއްގެ ެއފަދަ މަޞްލަޙަތެއް

ޮއްތ  ނ ވަތަ މާލީ ފައިދާެއއް ނ ވަތަ އެނޫްނވެސް ަފއިދާއެއް
 މައްސަލަެއއްކަން ކ ރިން އެނގިފައި ނެތްނަމަެވސް، އެކަން 
 އެނގޭހިނދ  އެ މައްސަލައަީކ އެ މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތެއް އޮތް 

ކަން ކޮމިޝަނ ގެ ރަީއސަށް އެްނގ މާެއކ ، ެއ މައްސަލަެއއް
ބެލ މ ން ނ ވަތަ އެ މައްސަަލއަާކ ގ ޭޅގޮތ ން  މައްސަލަެއއް

ނިންމަންޖެހޭ ނިންމ ން ނިންމ މ ން އެ މެންބަރަކ  
 ތަނާޒ ލްވާންވާެނއެެވ.

 ކޮމިޝަނ ން ބަލާ މައްސަލަތައް ބެލ މަށް ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ން )ށ(  
މ ަވއްޒަެފއްެގ މަޞްލަޙަތ  ފ ށ އަރާފަދަ މަްއސަލަތަްއ ކަނޑައަާޅ 
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ބެލ މ ގައި އެ މ ަވއްޒަަފކ  އެްއވެސް މިންވަރަކަށް ަބއިެވރިވެެގްނ 
 ނ ވާނެެއވެ.

 
ފައިސާ،  ކޮމިޝަނ ގެ މަސްއޫިލއްޔަތ ަތްއ ފ ރިހަމައަށް އަދާކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ  .18 މާލީ ކަންކަން 

ބަޖެޓެއްގެ ދަށ ން  ރައްިޔތ ންގެ މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރާކޮންމެ އަހަރަކ ވެްސ، 
ދޫކ ރަންވާނެެއވެ. އެކަމަށްަޓކަިއ  ދައ ލަތ ގެ މާލިްއޔާއިްނ، ޮކމިޝަނަށް

ން ެއ ކޮމިޝަނަކ ން، ތިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މަޝްވަާރގެ މަ
ކޮމިޝަނ ގެ ބަޖެޓް ެއކ ލަާވލައި ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓާއެކ  ކޮންމެ އަހަރަކ  

 ތ ންގެ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ.ރައްޔި
 

 3ކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަތް ފެށ މަށްފަހ  ހިނގާ ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ   .19 އަހަރީ ރިޕޯޓ  
)ތިނެއް( މަސްދ ވަހ ގެ ތެޭރަގއި ފާއިތ ވެދިޔަ އަހަރ  ކޮމިޝަން ހިނގާފައިާވ 

އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ގޮތާިއ، ކޮމިޝަނ ގެ މަސަްއކަތްތަކ ގެ ތަފްޞީލ  ހިމެނޭ 
އެކ ަލވާލައި ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަާށއި ަރއްޔިތ ްނގެ މަޖިލީހަށް 

 ފޮނ ވަންވާނެެއވެ.
 

 ކޮމިޝަނ ގެ އާމްދަނީއާއި ަޚރަދާއި، މިލްކިއްޔާާތއި، މާލީ ޒިންމާތަކާބެހޭ   .20 އާމްދަނީއާއި ޚަރަދ  އޮޑިޓްކ ރ ން 
  ހަދާ ހިސާބ ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާާއއެކ ، ޮކމިޝަނ ން

އެކ ަލވާލެވޭ  ން ިލޔެ ބަލަހައްޓައި އޮިޑޓްކ ރ މަްށފަހ ،ތިގަާވއިދ ަގިއވާ ގޮތ ގެމަ
މާލީ ބަޔާން ކޮންމެ އަހަެރއްެގ އަހަރީ ރިޕޯާޓއެކ  ަރއީސ ްލޖ މްހޫރިއްޔާއަށާިއ 

 ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނ ަވންވާނެެއވެ.
 

ފެށ މަށްފަހ  ހިނގާ މ އްދަތ ގައި ވޭތ ވެގެްނާދ ކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަތް  )ހ(  .21 ވަގ ތީ ރިޕޯޓ  
)ތިނެއް( މަހަކ ން އެއްފަހަރ ، މި މާއްދާެގ )ށ( ަގިއ  3ކޮންމެ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް އެ ކޮމިޝަނ ން
 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނ ވަންވާެނއެވެ.
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ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ރިޕޯޓ ގައި ައންނަނިިވ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
 ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ކޮމިޝަނ ން ކޮށްފައިވާ މަަސްއކަތްތައް؛ (1)   
 ކޮމިޝަނ ން ބަލަމ ންގެންދާ މައްސަލަތަކ ގެ ތަފްޞީލ ؛ (2)   
ކޮމިޝަނ ން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަާކއި، އެ މައްސަލަަތްއ  (3)   

 ނިންމާފައިވާ ގޮތް؛
 ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރީ ހިންގ ާމގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ . (4)   
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ރިޕޯޓ ގެ އިތ ރަށް،  )ނ(  

ކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަތް ފ ިރހަމަވެ ނިމ މ ން، އަންނަނިވި ކަންކަން 
 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔއަށް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ.ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް 

 ކޮމިޝަނ ން ކޮށްފައިވާ މަަސްއކަތްތަކ ގެ ފ ރިހަމަ ތަފްޞީލ ؛ (1)   
ކޮމިޝަނ ން ބެލި ނ ވަތަ ތަޙ ޤީޤ ކ ރި ކޮންމެ މައްސަލަެއްއ  (2)   

ހިމެނ މާއެކ  ެއ  ލ ވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ މައްސަަލއިގެ ތަފްޞީ
މައްސަލަެއއްަގއި ފާހަގަވި ކަންކަމާއި އެ މަްއސަލަެއްއ 

 ނިންމިގޮތް؛
ކޮމިޝަނ ން ބެލި ނ ވަތަ ތަޙ ޤީޤ ކ ރި ކޮންމެ މައްސަލަެއްއ  (3)   

ވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ މަްއސަލައަކާ ގ ޅިގެން ކޮމިޝަނ ން 
 ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ ންތައް.

އަދި )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ދިމާާވ ޚާއްޞަ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ރ(   
ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ާޙލަތަކާގ ޭޅ  ޙާލަތެއްަގއި،

އިޚްތިޔާރ   ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ހ ށަހެޅ މ ގެ ޚާއްޞަ ރިޕޯޓެއް
 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

 
ކޮމިޝަނެއްގެ މަސަްއކަްތ ނިމ މ ން ނ ވަތަ އެަވގ ތަކ  އ ފައްދާ ރިޔާީސ   .22 ކޮމިޝަން އ ވާލ ން 

އެނޫންވެސް ސަބަބަކަށްޓަަކިއ އެ ކޮމިޝަނެއް އ ވާލ މަށް ނިންމައި، 
ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަނަޑއަޅާ ޤަރާރ  ދިވެހިސަރ ާކރ ގެ ެގޒެޓ ގައި 
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 ޝާއިޢ ކ ރ މ ން އެ ކޮމިޝަެނއް އ ވ ނީެއވެ.

 
 ހަދައި ގަވާއިދ ަތއް ހަދަންޖެހޭގެ ދަށ ން ކޮމިޝަންތަކ ން ޤާނޫނ މި  )ހ(  .23 ގަވާއިދ  ހަދައި ހިންގ ން 

 ހިންގާނީ އެ ކޮމިޝަނަކ ންނެެވ.
މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ކޮމިަޝންތަކ ން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދ ތަށް، ެއ  )ށ(  

)ތިނެއް( މަސްދ ވަހ ގެ ތެރޭަގިއ ހަދައި،  3ކޮމިޝަނެއް އެކ ަލވާލާތާ 
 ވާނެއެވެ.ޢާންމ ކ ރަން 

 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނ  ފާސްވެ، ތަޞްދީޤ ކޮށް   .24 ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން 

 ދިވެހިސަރ ކާރ ގެ ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިގެްނނެވެ.
 

 

 

 


